MODEL

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr……………. din ………………………..
1.Parti contractante
Intre:
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice - TRANSELECTRICA S.A., Societate
administrata in sistem dualist – Sucursala de Transport Cluj cu sediul in Cluj Napoca, str.
Memorandumului, nr. 27, etaj IV, cod 400114, telefon: 0264/405505, fax: 0264/405500
inmatriculata in Registrul Comertului cu nr. J12/1083/2000, cod fiscal 13402816 cont BCR
Cluj: RO 09 RNCB 0106 0265 8437 0001 reprezentata legal prin
.............................................., functia Director si ............................................................, functia
Director Economic, in temeiul competentelor delegate prin Hotararea Directoratului nr.
21/2018 anexa B pct. II.6, denumita in cele ce urmeaza Achizitor,
si
............................................, avand sediul principal in .................................................., Tel.
......................................., inmatriculata in Registrul Comertului cu nr. ........................, cod
fiscal ..................................., cont bancar ........................................................ deschis la
..............................., reprezentata legal prin ............................, avand functia de ........................
in calitate de prestator
a intervenit prezentul contract.
Clauze obligatorii
I.

OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1 Prestatorul se obligă să presteze in favoarea beneficiarului servicii de colectaretransport-incinerare deseuri periculoase rezultate din activitatea proprie: cod deseuri
18.01.01-18.01.10 cf. HG 856/2002.

II.

PRETUL CONTRACTULUI
Art.2.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre
beneficiar este de _____ lei/an (___ lei/luna), la care se adauga TVA ____ lei.
Art.2.2 Pretul pachetului de servicii se refera strict la deseurile si cantitatile
colectate/contractate.

III.

MODALITATI DE PLATA
Art.3.1 Facturarea contravalorii serviciilor care fac obiectul prezentului contract se
realizează conform art. 2.1, si se calculeaza conform pachetului de servicii si cantitatilor de
deseuri colectate/eliminate si evidentiate in Formularul de Identificare pentru Transport, conf
HG 856/2002.
Art.3.2 Beneficiarul are obligatia de a:
a) Achita contravaloarea pachetului de servicii – definit in Anexa1- în termen de cel mult 15 zile
de la primirea facturii.
b) Mod de plata Ordin de Plata (termen de 15 zile de la primirea facturii emise de
prestator)
Art.3.3 Daca beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea
perioadei prevazute la
art.3.2, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.

DURATA CONTRACTULUI
Art.4.1 Prezentul contract se încheie pe perioada de 1 an,
___________.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.

începând cu data de

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art.4.2 Obligaţiile PRESTATORULUI:
să execute serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promtitudinea cuvenite
angajamentului asumat, cu respectarea prevederilor legale;
sa preia deseurile periculoase de la punctul de colectare din incinta unitatii contractante, dotat
cu recipientii specifici puși la dispoziție de către prestator conform Anexei 1.
sa cantareasca, in prezenta beneficiarului, deseurile la punctul de colectare.
din momentul preluării deşeurilor de la beneficiar, prestatorul poartă intreaga răspundere
pentru transportul, depozitarea, manipularea şi incinerarea acestora;
să achite costurile de obtinere a aprobarilor de transport in cazul in care cantitatea colectata
depaseste 1000 kg/an.
sa informeze beneficiarul cu privire la modalitatea de colectare, ambalare si etichetare
se obliga sa presteze serviciile contractate pe toata durata in care beneficiarul produce deseuri
periculoase
Art.4.3 Obligaţiile BENEFICIARULUI
să plătească contravaloarea serviciilor în conformitate cu prevederile din prezentul contract;
să pună la dispoziţia prestatorului deşeurile colectate, ambalate si etichetate in conformitate
cu legislatia in vigoare, numai in recipientii acceptati de prestator (cu certificat ITP emis de
MEF/ADR), conformi cu linia tehnologica a SC ___________.
se obliga sa semneze documentele prezentate de prestator prin care se atesta cantitatea de
deseuri predata la fiecare colectare. In caz contrar beneficiarul raspunde de drept pentru
pagubele produse prestatorului si tertelor persoane, urmand sa suporte integral costurile
repararii acestor pagube.
să nu cesioneze prezentul contract fără acordul prestatorului.
sa nu predea prestatorului deseuri cu continut de materiale explozibile sau radioactive, in caz
contrar beneficiarul raspunde de drept pentru pagubele produse prestatorului.
să puna la dispozitia prestatorului intreaga documentatie necesara obtinerii aprobarii de
transport.
să achite costurile aferente analizelor efectuate probelor de deseu conf. HG 128/2002.

V.

LIVRARE SI TRANSPORT
Art.5.1. Livrarea deşeurilor se face cu respectarea prevederilor legale.
Art.5.2Transportul aprobat va fi însoţit de toate documentele necesare conform normelor
ADR/HG 1175/2007, întocmite pentru fiecare deşeu în parte (unde este necesar), în care vor fi
descrise pericolele previzibile la transport şi manipulare pentru mediu şi personalul care
efectuează operaţiile respective, inclusiv mijloacele de intervenţie şi reactivii de neutralizare

VI.

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art.6.1 Pentru neîndeplinirea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale de plata, partea
contractantă aflată în culpă va suporta o penalitate de 0,1% pe zi de întârziere. Partea
contractantă păgubită este în drept a pretinde şi daune, în condiţiile Codului civil şi Codului
comercial.
Art.6.2 Pentru evitarea oricaror neintelegeri, partile convin ca prestatorul este singurul
raspunzator, dar numai sub conditia respectarii de catre beneficiar a obligatiilor ce ii revin, in
special obligatiile mentionate in art. 10 al prezentului contract.

VII.

CONFIDENTIALITATE
Art.7.1 Părţile contractante, de comun acord, se obligă să păstreze confidenţialitatea
tuturor informaţiilor, documentelor şi clauzelor prezentului contract. Confidenţialitatea

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

contractului se respecta atât pe durata derulării acestuia cât şi pe o perioada de 1 an de la
incetarea acestuia.
Art.7.2 Prin obligaţia de confidenţialitate beneficiarului îi este interzis:
a) sa faca cunoscuta existenta contractului si orice prevedere a acestuia unui tert, in afara acelor
persoane a caror contributie este absolut necesara in indeplinirea contractului şi care se află în
raporturi de subordonare cu beneficiarul.
b) de a utiliza informatii si documente obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a
contractului, in legatura cu existenta contractului, prevederile acestuia sau conditiile in care
acesta se deruleaza.
Art.7.3 Dezvaluirea oricaror informatii fata de persoanele a caror participare este absolut
necesara pt indeplinirea contractului şi care se află în raporturi de subordonare cu
beneficiarul, va privi exclusiv acele informatii necesare executarii contractului.
Art.7.4 Beneficiarul va realiza acest lucru in conditii de confidentialitate si indicand
respectivei persoane ca informatiile primite au caracter confidential.
Art.7.5 Beneficiarul va fi exonerat de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii
referitoare la existenta contractului, prevederile sale sau conditiile in care acesta se deruleaza,
daca:
a. informatia era cunoscuta inainte ca ea sa fie primita de la cealalta parte contractanta
b. a avut acordul scris al celeilalte parti contractante in acest sens
c. a avut obligatia legala de a dezvalui informatia.
VIII. LITIGII
Art.8.1 Părţile vor încerca să rezolve orice litigiu pe cale amiabilă. În cazul în care părţile
nu ajung la o înţelegere pe cale amiabilă, competenţa soluţionării litigiilor aparţine instanţelor
de drept comun de la sediul reclamantului
IX.

FORTA MAJORA
Art.9.1 Forţa majoră este definită ca fiind o împrejurare de fapt imprevizibilă şi de
neînlăturat care apare ulterior încheierii contractului, care nu poate fi împiedicata şi la
producerea ei nu poate fi reţinută culpa nici uneia dintre părţile contractante. Forţa majoră
având ca efect imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale pe durata acesteia.
Art.9.2 Partea contractantă care invocă cazul de forţă majoră are obligaţia de a anunţa în
scris cealaltă parte imediat si in mod complet despre producerea acesteia si de a lua orice
masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
Art.9.3 Partea contractantă care invocă şi dovedeşte cazul de forţă majoră este exonerată
de răspundere, în condiţiile legii.

X.

INCETAREA CONTRACTULUI
Art.10. In cazul in care una dintre Parti nu executa obligatiile ce ii incumba conform
acestui contract, Partea afectata va trimite Partii in culpa o notificare ce va cuprinde: (i)
detalierea obligatiei care nu a fost executata, a fost executata in mod necorespunzator sau nu a
fost executata inauntrul termenelor prevazute in contract, precum si natura acestei obligatii;
(ii) solicitarea ca obligatia in cauza sa fie executata intr-un termen de cel mult 30 de zile de la
data primirii notificarii de catre Partea in culpa. Partile inteleg ca acest termen este un termen
de gratie, in sensul ca executarea sau remedierea obligatiei de catre Partea in culpa nu mai
acorda dreptul Partii afectata de a rezilia acest contract in conditiile acestui articol. Daca la
expirarea termenului mentionat mai sus, Partea in culpa nu remediaza sau nu executa in mod
corespunzator obligatia ce a fost incalcata, Partea afectata poate considera prezentul contract
reziliat de plin drept, fara a mai fi necesara indeplinirea oricarei alte formalitati prealabile si
fara interventia instantei judecatoresti sau arbitrale competente.
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XI.

DISPOZIŢII FINALE
Art.11.1 Modificarea sau completarea prezentului contract se poate face numai în scris, cu
acordul ambelor părţi, prin act adiţional.
Art.11.2 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Art.11.3 Contractul intră în vigoare după semnarea lui de către părţile contractante
Încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi a fost semnat de ambele
părţi contractante, azi ..........................

BENEFICIAR

PRESTATOR,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anexa 1, parte integrata la contract nr. ......................./...............................

•
•
•
•
•
•
•
•

Pretul pachetului de servicii este de ____________ lei (+TVA)/an
In acest pret sunt incluse:
receptionarea deseurilor periculoase de la beneficiarul contractual (generator) – cod (conf. HG 856/2002:
18.01.01*-18.01.09
colectarea, cantarirea si manipularea recipientilor de unica folosinta
consultanta prin personalul calificat “consilier de siguranta” ADR conf. HG 1175/2007, OMTC 1934/2006,
Legea 31/1994
intocmirea documentelor aferente gestionarii deseurilor periculoase medicale (Anexa 2 – HG 1061/2008)
autorizatia de acces zonal in intervalul orar de functionare al beneficiarului (daca este cazul)
o ( una) colectare/luna sau la solicitare telefonica
6 kg deseuri periculoase incluse/an
Livrarea de ambalaje de unica folosinta pentru colectarea deseurilor generate: cutie de carton prevazuta cu sac de
polipropilena care se schimba cand este plina la capacitate; cutie pentru taietoare-intepatoare care se schimba
cand este plina la capacitate (1 litru – minim 0,5 kg, 3 lit – minim 1 kg)

BENEFICIAR

PRESTATOR,

ORAR
LUNI

MARTI

MIERCURI

JOI

VINERI

SAMBATA

8-16

8-16

8-16

8-16

8-13

-

